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PROLOOG G 

Wiee in Genesis studeert, hoopt inzicht te verwerven. En wie naar inzicht haakt, zoekt. 
Eerstt werd mij een min of meer toevallige ontmoeting met Benno Jacob vergund en 
hijj  wees mij op Genesis 22. Die volgorde markeert het begin van deze studie. 
Mett het commentaar van Benno Jacob Das erste Buch der Tora: Genesis ging een 
wereldd voor mij open en aanvankelijk zag ik vanwege de dikke mist geen enkel 
vergezicht,, laat staan dat er sprake was van enig inzicht. Pas gaandeweg in de lectuur 
vann Jacobs Genesis en met name wanneer Abraham zijn plaats inneemt in het verhaal, 
kreegg ik wat meer zicht op het brede palet waarover de auteur beschikt. Ik ontdekte 
hoee hij kleurschakeringen aanbrengt in zijn uitleg waarbij kennis van de Traditie1 

gepaardd gaat aan kennis van christelijke commentatoren, speciaal die van Jacobs 
dagen.. Het boeide mij zeer, al kon ik niet direct beweren dat ik daarmee ook inzicht 
verwierf.. Tót het moment aanbrak dat ik in de kerkgemeente waar ik 's zomers wel 
pleegg voor te gaan Genesis 22 aantrof op het leesrooster. Zo verwas ik bij Jacob nog 
niet.. Met als gevolg dat ik inbrak in zijn tekst, ik sloeg zomaar een slordige tweehon-
derdd pagina's over. Dat is niet zo moeilijk in dit boek, want het telt 1055 dichtbe-
schrevenn bladzijden. Toen ik zijn uitleg op dit hoofdstuk ademloos had uitgelezen, 
constateerdee ik dat het aloude verhaal van Abrahams offer hier op een gans andere 
wijzee wordt toegelicht dan ik gewend was en met consequenties van veel verstrekken-
derr aard, maar ook dat Jacobs visie op Genesis 22 de sleutel zou kunnen bevatten 
tott inzicht in heel diens Genesis. 

Inn diezelfde dagen las ik de inleiding van Everett Fox op zijn vertaling van de Tora, 
zojuistt verschenen onder de titel The five books of Moses. Daarin typeert hij Genesis 
alss het boek van Gods verhouding tot de mens, vervat in zeven grote thema's. Het 
zevendee is de beproeving. God beproeft degenen die zijn bedoelingen gestalte geven 
enn het resultaat daarvan is de ontwikkeling van het morele karakter van de mens. Nu 
gaatt dat alles niet vlekkeloos. Het beloofde nageslacht laat op zich wachten en zelfs 
eenn natuurlijke en volstrekt logische geboorte uit Abraham wordt door God heel een-
voudigg afgewezen! De onderstroom van Genesis is namelijk niet gericht op het 
bloeiendee leven en de natuurlijke voortplanting, maar op dreigende uitsterving. Want 
alss er een natuurlijke oplossing wordt aangereikt door de geboorte van Ismaè'1 en zijn 
nakomelingen,, staat God een veel ingewikkelder oplossing voor ogen die bestaat uit 
eenn zoon die geboren wordt uit een bejaarde vrouw. Waar Fox bovenal op wijst is 
datt niet de magie en de willekeurige besluiten der goden de basis vormen voor de 
menselijkee voortplanting in het geloofsverhaal van Israël, maar dat het gaat om een 
vormm van recht waarbij de natuur als regelende factor verdwijnt en vervangen wordt 
doorr een zedenleer. Het resultaat is wel dat Genesis een boek is geworden waarin 

Mett Traditie wordt heel de schriftelijke en de mondelinge Tora bedoeld, ook wel getypeerd als 
dee schriftelijke en de mondelinge traditie, maar beslissend voor deze term is dat de Traditie nog 
altijdd doorgaat. 
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hett wemelt van spanning, tegenstrijdigheden en contrasten. Zo staan niet alleen 
vruchtbaarheidd en onvruchtbaarheid tegenover elkaar, maar ook. beloften en 
uitblijvendee of vertraagde vervulling daarvan. Nergens is dat zo duidelijk als in wat 
Foxx het dramatische hoogtepunt van Genesis noemt, hoofdstuk 22: 

AsAs Abraham stands with his knife upraised, the entire enterprise of Genesis hangs 
inin the balance2 

Hoewell  het verhaal niet spreekt over Abraham met zijn opgeheven mes, maar over 
zijnn hand die hij uitstrekt om het mes te nemen, is deze zin op zichzelf indrukwek-
kend33 en hij gaf mij tevens weer iets meer inzicht in wat Jacob zoal te berde brengt 
bijj  de uitleg van dit hoofdstuk. Jacob wil de onderste steen boven krijgen en hij licht 
zijnn zienswijze toe met behulp van de Traditie, maar ook van de klassieken. De 
dragendee grond van zijn visie op dit verhaal is wel dat niet alleen de aarde, maar ook 
dee hemel in het geding is. Jacobs uitleg van Genesis 22 heeft een enigszins andere 
toonn dan zijn verklaring van de overige 49 hoofdstukken van het bijbelboek en dit 
iss ook Brevard S. Childs niet ontgaan. Zijn signalering is behulpzaam voor wie 
Jacobss boek openslaat bij Die Bindung Isaaks zum Opfer - Die Nachkommen Nahors 
desdes Bruders von Abraham. Childs signalering is treffend, anders ligt het met zijn 
conclusie.. Hij is van mening dat Jacob hier gehinderd wordt door zijn dogmatic 
frameworkframework met als reden dat hij in DTfran die Abraham beproefde, per se niet mrr1 

ziet,, de God der vaderen.4 Deze beeldvorming van Jacob, die Childs verder niet 
toelicht,, acht ik in de context van heel Jacobs uitleg aanvechtbaar. En daarmee is er 
eenn debat over de visie van Benno Jacob op Genesis 22. Want als het waar is dat 
hett bijbelboek Genesis aan een zijden draad hangt op het moment dat Abraham zijn 
handd uitstrekt naar het mes, dan gaat het om de vraag hoe het zover gekomen is dat 
hett mes genomen wordt en Abraham zijn zoon zal slachten. Wie wil dit en waarom? 

Meerr dan eens wordt melding gemaakt van huiver om het verhaal van de Binding 
vann Isaak aan een verklaring te onderwerpen.5 Gerhard von Rad heeft in zijn kleine 
indrukwekkendee monografie Das Opfer des Abraham betoogd dat wie zich inlaat met 
dezee vertelling, erop bedacht moet zijn dat men altijd weer voor een afgrond 

Foxx (1995) p.4-5. 
Ookk F.H. Breuketman is ervan onder de indruk en als hij het beklemmende motief van Genesis 
222 wil benadrukken, citeert hij deze zin van Fox, Breukelman (1989) p.73 en Breukelman 
(1992)) p.117. 
Childss (1999) p.278. 
Vergelijkk Ter Schegget (1972) p.9: Het is onbezonnenheid over Genesis 22 te willen schrijven. 
Hiemaa volgt een verhandeling die geen uitleg wil zijn, maar waar de auteur het verhaal denkt 
tee laten staan. Dan is Noorman (1976) p.108 pregnanter als hij schrijft dat deze woorden van 
Terr Schegget oproepen om de tekst van het verhaal zojuist en helder mogelijk te laten klinken. 
Maarr het kan haast niet anders, of het is waar dat Ter Schegget het kennelijk nóg onbezonnener 
vondd er niet over te schrijven, Deurloo (1992) p. 159. 
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terugdeinst.66 Ook Jacob zelf verzucht als hij bij Genesis 22 is aangekomen, terwijl 
nuu eindelijk Isaak is geboren en alles verder gladjes moet kunnen verlopen: da wird 
allesalles wieder in Frage gestellt1 Zegt Jacob daarmee hetzelfde als Von Rad die ervoor 
waarschuwtt dat men met de Akeda8 voor een afgrond staat? In dat geval zou het 
moetenn gaan om de gapende afgrond tussen de beproeving bij monde van God en 
dee gehoorzaamheid waaraan Abraham moet voldoen. Von Rad schildert Abraham 
zékerr niet als een gehoorzaamheidsatleet, maar hij stelt wel dat het in het verhaal van 
Abrahamss offer niet gaat om een gehoorzaamheid in zijn algemeenheid. Het gaat um 
denden Gehorsam in einer bestimmten und allerdings extremen Situation. We moeten 
daarbijj  indachtig zijn dat bij Von Rad met Isaak veel meer in het geding is dan het 
enigee kind van een vader! Al s kind van een bijzondere belofte staat Isaak in zijn visie 
borgg voor alle heilsplannen van God met het toekomstige volk Israël.9 De vraag blijf t 
off  het inderdaad bij Abraham in zijn antwoord gaat om een gehoorzaamheid in extre-
mis.. Von Rad vult dit uiterste in met de typering van Abraham als gehoorzamend 
tott in de Godverlatenheid, het thema dat hij ook in zijn Genesis aan de orde heeft 
gesteld.100 De basis voor de zienswijze van Von Rad is gelegen in zijn visie op de 
verhoudingg tussen het Oude en het Nieuwe Testament, waardoor ook zijn uitleg van 
hett offer van Abraham wordt gekleurd. Daarover zegt hij dat achter deze vertelling 
dee geloofservaring schuilgaat dat Jahwe zichzelf dikwijl s schijnt tegen te spreken en 
hett er op lijk t dat God het voortgaande heil weer uit de geschiedenis wil wegnemen. 
DamitprüftDamitprüft Jahwe den Glauben und den Gehorsam! Het gaat Von Rad voortdurend 
omm de gehoorzaamheid waar de aartsvaders en hier in het bijzonder Abraham, mee 
tee maken krijgen. Kan Abraham wat hij van God ontvangen heeft weer teruggeven, 
opdatt hij de beloftegave werkelijk als een puur geschenk opvat? Dat is de kern van 
dee zaak. Hoe is het hierbij gesteld met de de positie van God? Abraham ervaart een 
Godverlatenheid,, weet Von Rad en dit is een fenomeen waar het Oude Testament 
meerr van weet. Het heeft het zelfs gemeenschappelijk met het Nieuwe Testament. 
Godd openbaart zich, maar houdt zich ook verborgen. Welnu, de aartvaders weten van 
dee verborgenheid van God, denk aan Abraham, maar als God zich openbaart, be-
schouwtt Von Rad dit als een vooruitlopende Godsopenbaring in Jezus Christus.11 Het 
gaatt in deze zienswijze dus om een allesvergende gehoorzaamheid in een absolute 
Godverlatenheidd waarbij Abrahams optreden zin krijgt in Gods definitieve openbaring 
inn het Nieuwe Testament. Het zal niet verbazen dat Jacob een andere visie heeft op 

Vonn Rad (1971) p.11 en zie voorts recentelijk Noort (2002) p.1 die hiernaar verwijst waarbij 
hijj  Von Rad rekent onder die uitleggers van wie Von Rad zelf zegt dat zij dieper dan anderen 
aann God geleden hebben, Von Rad (1971) p.10. 
Jacobb (1934)p.491. 
Ziee voor de betekenis van dit woord de omschrijving van Jacob in mijn Deel 2, p.172-173. 
Vonn Rad (1971) p.27-28 en (1975) p.375. 
Vonn Rad (1971) p.40 en zie ook (1987) p.194. 
Vonn Rads visie op de voorafschaduwing van het Nieuwe in het Oude Testament komt het ingrij-
pendstt aan de orde in zijn Genesis waar hij vaststelt dat Franz Rosenzweig met R Rabbenu 
bedoelt,, 'unser Meister' en dat is vanuit het standpunt van het jodendom consequent gedacht, 
maarr voor de christenen ligt dat anders; Wir empfangen das Alte Testament aus den Honden 
JesuJesu Christi, und deshalb wird alle Auslegung des Alten Testaments davon abhangen, wofür 
manman Jesu Christus halt. Von Rad (1987) p.25, zie ook p.26,194. 

X X 



dee gehoorzaamheid van Abraham. Net als Von Rad vraagt hij naar de kenmerken van 
Abrahamss gehoorzaamheid, maar wat Jacob typeert is dat hij óók vraagt naar de 
positiee van God in deze beproeving. De exegese zal het eerste woord hebben, maar 
Jacobb put ook uit de Traditie die diep heeft nagedacht over de betekenis van de 
Akeda.. Zijn opvattingen over de gehoorzaamheid van Abraham, maar ook over de 
roll  van God dienen in dit licht te worden bezien. 

Zoalss der Duft einer Zigarre Jacob smaakt na de dis,12 schwindet nie der Duft der 
ToraTorann die hij bestudeert. Jacob houdt van beide.14 Het tekent de mens Benno Jacob 
diee de studeerkamer liefheeft, maar daar ook uitkomt. Het is zijn strijdlust die 
kenmerkendd is voor heel zijn handel en wandel en waar ook zijn publicaties van 
gewagen.. Dit alles wordt aan de orde gesteld in Deel 1. Wie is Benno Jacob en in 
welkk tijdsgewricht heeft hij geleefd en gestudeerd? Zijn publicaties zijn velerlei, 
enkelee zullen - in het licht van zijn Genesis - worden genoemd. Jacob is vooral 
bekendd geworden door zijn opus magnum Das erste Buch der Tora: Genesis dat in 
19344 verscheen, gevolgd door Das zweite Buch der Tora: Exodus1*  dat ongeveer tien 
jaarr na Genesis werd voltooid. Hij heeft zijn Exodus zelf nooit gepubliceerd gezien. 
Jacobb was 72 jaar oud toen zijn eersteling in druk verscheen en duidelijk is dat hij 
mett dit boek eerder een verantwoording aflegt van zijn denken dan dat hij een pro-
grammaa ontvouwt. Op theologisch gebied heeft Jacob in zijn dagen vooral te maken 
mett de protestants-christelijke interpretatie van de Pentateuch. Rond 1900 zijn daar 
Hermannn Gunkel en Hugo Gressmann die de discussie in de Quellenhypothese 
aanvoerenn met de religionsgeschichtliche Schule die bij Gunkel zou uitlopen op een 
LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte vanuit de bronnen met speciale aandacht voor de Gattungen.16 

Zijj  lezen Genesis zeer gefragmenteerd en we schrijven 1923 als Jacob hier nog een 
boekbesprekingg aan wijdt waarin hij zich even vrolijk maakt als kwaad. Heel die 
bronnensplitsingg is hem ronduit een gruwel. Zijn polemiek is fel en er gaat in zijn 
GenesisGenesis geen bladzijde voorbij zonder sporen van 'gekwelde' afwijzing. Voor bijbel-
getrouwee evangelische kringen, die dan toch iets van de joodse uitleg willen ver-
nemen,, is het nog altijd bijzonder interessant dat Jacob de Quellenscheidung afwijst.17 

Vergelijkk Jacob (1927) p.615 waar hij in beeldende taal uitlegt hoe Isaak omgeven wordt door 
derder Duft van kostelijke spijzen die Rebekka voor Jakob ten behoeve van Isaak bereid heeft. 
Overr dat aroma heeft hij het als hij de vergelijking trekt: Es war, wenn wir auch einmal modern 
undund witzig sein dürfen, unsere Zigarre nach Tisch. 
Vergelijkk Jürgensen (1999) p.77. 
Ziee de foto van Benno Jacob met een keppeltje op en een pijp in zijn linkerhand aan de 
lessenaarr van zijn zoon in Augsburg. Op de achtergrond zijn welgevulde boekenkasten zichtbaar. 
Jacobb is gekleed in een driedelig kostuum en geheel naar de mode van zijn dagen heeft hij een 
hogee herenhalsboord om, met stropdas. De opname is gemaakt in het jaar na de verschijning 
vann Genesis. Informatie van Walter Jacob die toestemming gaf de foto af te drukken. Met dank 
aann Almuth Jürgensen die mij de foto welwillend in bruikleen gaf. Deze foto is reeds eerder 
afgedruktt bij het artikel van Kurt Wilhelm (1962) t.o. p.82 en in Eschelbacher (1962) p.8. 
Alduss de annotatie in Jacob (1992) p.iv. 
Eenn beknopt en grondig overzicht biedt Houtman (1980) p.84 e.v. 
Alduss Frank Hinkelmann, Missionsleiter OM-Österreich in: Für Sie gelesen, http://www.e-
vangelischeallianz.at/aspiegel/as48buch.html. . 
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Inn de theologische discussie is dit fenomeen juist niet meer van belang, maar tussen 
hett fulmineren tegen de Quellenhypothese door wordt er in Genesis informatie en 
uitlegg gegeven die van belang zijn; het is hett geheel dat zicht geeft op de denkwereld 
vann Benno Jacob. Dit valt des te sterker op wanneer men de Engelstalige uitgave van 
GenesisGenesis ter hand neemt die in 1974 naast de integrale herdruk van de oorspronkelijke 
editiee verscheen. Alles wat zweemt naar Quellenscheidung is eruit gehaald en daar-
doorr heeft men al vertalend de tekst niet alleen ingekort, maar ook dramatisch ver-
knipt.. Dat is, zoals verderop bij de besprekingen blijkt , dan ook een ramp gebleken. 
Hett is een ernstige vergissing geweest te menen dat de Engelstalige wereld door 
middell  van deze uitgave met Jacob kennis kon maken. Men kent hem daar dan ook 
nauwelijks.. Tot slot gaat het in het eerste deel om Jacobs visie op de gestalten zoals 
zijj  een rol spelen in Jacobs uitleg van Genesis 22: ha-Elohim (DTî Kn) in wie Jacob 
Satann (ptt?) ziet en die hij ook wel der Versucher noemt, Abraham zelf, maar bovenal: 
inn welke verhouding staan zij tot JHWH (mrp)? 

Inn Deel 2 zal het gaan om Jacobs uitleg van Genesis 22. Het mag ondertussen duide-
lij kk zijn geworden dat Jacob in zijn commentaar het gesprek aangaat met zijn protes-
tants-christelijkee vakgenoten en hij doet dat met verve. Zijn grote tegenstrever is Her-
mannn Gunkel. Ze zijn precies even oud, maar Gunkel is als hoogleraar Oude Tes-
tamentt een van de aanvoerders in de discussie van zijn dagen rond de Quellenhypo-
these.these. Diens commentaar op het bijbelboek Genesis in 1901 en vooral de herziene 
uitgavee van 1910, is toonaangevend in de discussie van de literaturgeschichtliche 
MethodeMethode waarmee Gunkel Genesis benadert. Beide geleerden leven in geheel eigen 
werelden.. De een als hoogleraar en onderzoeker aan de universiteit, de ander als 
rabbijnn die van jongs af aan jaarlijks Genesis gelezen heeft in zijn moedertaal en dit 
alless in het Duitsland van het begin van de twintigste eeuw. Jacob doet in literatuur-
besprekingenn van joodse bladen kond van de vorsingen der protestants-christelijke 
bijbelgeleerden,, maar zij krijgen op hun beurt van joodse zijde geen commentaren 
onderr ogen. Het eerste moderne joodse commentaar op Genesis in de twintigste eeuw 
datt het wetenschappelijke debat durft aan te gaan, zal dat van Jacob zijn. In dit deel 
pastt een schets van Jacobs tijdgenoot Gunkel. Wie is Hermann Gunkel met zijn 
monumentalee commentaar op Genesis waarin hij het bijbelboek benadert naar zijn 
sagen?? Dit geheel mondt uit in een vergelijkende studie naar de zienswijzen van 
zowell  Gunkel als Jacob op Genesis 22. De contrasten tussen beide geleerden zullen 
opvallen,, maar wat evenzeer duidelijk mag worden is hoe beiden geworsteld hebben 
omm de tekst te verstaan. Zij konden in het geheel van hun becommentariëring niet 
anderss dan met de grootst mogelijke bezonnenheid zich verdiepen in een van de 
meestt aangrijpende momenten van het bijbelboek. Bij beiden is de gehoorzaamheid 
vann Abraham in het geding, die vormt de boventoon, maar duidelijk zal worden dat 
dee interpretatie van gehoorzaamheid zoals Gunkel die geeft, door Jacob niet gedeeld 
wordt.. Hun verschillende visie op God komt daarin tot uiting, maar ook de verschil-
lendee decors waartegen het verhaal zich volgens beide uitleggers afspeelt, worden 
zichtbaar.. Dit alles op basis van hun verschil van inzicht in het werkwoord beproeven 
(nol). . 

Inn Deel 3 tenslotte wordt Jacobs visie geplaatst naast die van een klein aantal joodse 
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stemmen.. Welke stemmen uit de Traditie hebben een rol gespeeld in zijn uitleg? We 
zullenn zien dat Rasji en Maimonides van belang zijn gebleken. Beiden hebben hun 
interpretatiee van gehoorzaamheidd jegens God, maar markeren elk op zijn wijze tevens 
duidelijkk de begrenzing daarvan. We zullen zien dat Jacob met zijn uitleg van Gene-
siss 22 op een onverwachte manier sterker bij de Traditie aansluit dan we in zijn boek 
vann hem gewend zijn. Gaat het met Die Bindung haaks om het moment dat heel de 
ondernemingg van Genesis aan een zijden draad hangt? Heel het vervolg van Genesis 
iss van dit moment afhankelijk. Zonder Isaak geen Jakob, zonder Jakob geen huis 
Israels.. Ik zou het iets anders willen stellen. We bevinden ons met dit verhaal op het 
momentt van de sterkste insnoering van het glazen vat dat zandloper heet. Het zand 
moet,, hoe dan ook, door het nauwste deel van het halsje! Klonteren hier enkele zand-
korrelss samen, dan heeft de zandloper zijn functie verloren. Maar ook geldt het 
vervolg:: na Genesis 22 kan het zand uitwaaieren en vallen de korrels op hun plek 
zoalss dat alleen bij Genesis kan, vol spanning, terwijl het ook aan tegenstrijdigheden 
enn contrasten niet blijf t ontbreken! Bovendien moet de zandloper steeds weer worden 
omgekeerd,, Genesis vraagt om een voortgaande interpretatie. 
Dee mondelinge traditie blijf t doorgaan tot de jongste dag en daarom horen we van 
enkelee hedendaagse joodse stemmen die hun betoog tot klinken brengen in artikelen 
off  hoofdstukken met Genesis 22 als onderwerp. Nadeel van deze benadering is dat 
dee auteurs enkel Genesis 22 tot onderwerp hebben, terwijl Jacob naar dit moment 
toee werkt door zijn uitleg van het gehele bijbelboek. Hier staat tegenover dat de 
modernee stemmen met hun deelstudies toegespitst zijn op de kern van het verhaal. 
Zall  Jacob temidden van hen staande blijven en is zijn visie van belang in het 
modernee debat? Van deze stemmen heeft die van Lippman Bodoff een opmerkelijk 
geluid.geluid. Bodoff geeft geen blijk ooit iets van Jacob te hebben gelezen. Dat zal niet 
verbazenn als hij van de Engelse editie van Genesis uit 1974 afhankelijk is geweest, 
maarr het opmerkelijke is wel dat Bodoff Jacob het dichtst nadert. In heel zijn onor-
thodoxee benadering van Genesis 22 stemt Bodoff, van huis uit geen theoloog, overeen 
mett Jacob waarbij het gaat om de volstrekte wederkerigheid als kenmerk van Genesis 
22.. Het blijkt dat niet alleen Abraham in het geding is, maar ook God. 
Welnu,, de zienswijze dat niet alleen Abraham, maar ook God in het geding zou zijn, 
intrigeert.. In deze studie wil worden onderzocht of deze visie steekhoudend is. Benno 
Jacobb lijk t er geen misverstand over te laten bestaan dat hij zijn traditie kent en 
vanuitvanuit de kern zijn visie ontvouwt. Wat kan dit wel niet betekenen in theologicis? 

Tott slot wil er hier al op worden gewezen dat Jacob zich ten doel heeft gesteld een 
modernn joods commentaar te schrijven. Een kleine berekening wijst uit dat het boek, 
zoo leert de Psalm, nu bijna de leeftijd heeft bereikt van een voltooid mensenleven. 
Hett is meer dan een goede zaak dat na 1974 in 2000 weer een integrale herdruk is 
verschenenn onder auspiciën van het Leo Baeck Institut. De verwachting is dat het 
commentaarr de leeftijd van de zeer sterken zal overschrijden. Die verwachting is ge-
grond,, want onder redactie van Walter Jacob, nu op de leeftijd waarop zijn grootvader 
dienss Genesis voltooide, en van Almuth Jürgensen, is deze zomer Die Exegese hat 
dasdas erste Wort; Beitrdge zu Leben und Werk Benno Jacobs verschenen. En daarmee 
zall  de naam van Benno Jacob meer bekendheid verwerven dan hij tot op heden heeft 
genoten.. Het komt hem toe. 
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